Zprávy ČAAF 4/2012
Systém ČLAF A
Rada ČAAF odhlasovala níže uvedený návrh 11s části ČLAF, který vstoupí v platnost, pokud
klub Wroclaw Giants splní požadavky, které vyslovila ČAAF. To se nyní jeví jako velmi
pravděpodobné.
Ke změně původně plánovaných termínů Rada ČAAF přistoupila poté, co se prokázalo, že v
dříve uvažovaném termínu finále ČLAF A nebude k dispozici Synot Tip Aréna, tzn. stadion,
který je pro ČAAF jasnou prioritou pořádání finále, neboť zcela naplňuje představy ČAAF o
propagaci fotbalu. Vedlejším důvodem pak byly rostoucí obavy ze schopnosti klubů
uspořádat zápasy koncem března a začátkem dubna.
11s divize ČLAF jsou nazvané jako A1, A2 a A3.
Rozdělení
A1: Prague Black Hawks, Prague Panthers, Wroclaw Giants
A2: Brno Alligators, Ostrava Steelers
A3: Liberec Titans, Pardubice Stallions, Pilsen Patriots, Prague Lions, Příbram
Bobcats
Systém
V A1 hrají týmy dvakrát mezi sebou (4 zápasy) a jednou pro každému týmu A2,
celkem tedy 6 zápasů.
V A2 hrají týmy proti všem ostatním soupeřům a to jednou, celkem tedy 9 zápasů.
Pozn.: pokud ALL a STE budou spolu chtít hrát 2x a vyjde to termínově, tak lze.
V A3 hrají týmy jednou proti týmům v A2 a A3, celkem 6 zápasů. Pokud potvrdí
Pardubice Bucks zájem o řízené přátelské zápasy, tak celkem 7 zápasů.
Ve všech třech divizích se do tabulky počítají všechny odehrané zápasy.
Playoffs - 1.kolo
3.A1 vs 2.A2 (domácí tým: 3.A1)
1.A2 vs 1.A3 (domácí tým: 1.A3, pokud porazí oba týmy v A2 – jinak 1.A2)
Playoffs – semifinále
1.A1 vs horší postupující
2.A1 vs lepší postupující
Lepším postupujícím je vítěz vzájemného zápasu mezi oběmi postupujícími v základní
části. Pokud žádný vzájemný zápas nebyl nebo vzájemné zápasy skončily na zápasy 11 (ke skóre se nepřihlíží), je lepším postupujícím 3.A1, resp. 1.A2
Playoffs – finále
Vítězové semifinále. Vyhraje-li ČLAF Wroclaw, tak jí nenáleží titul Mistr České
republiky (ten má poražený finalista), ale „jen“ vítěz ČLAF.
Playoffs – bowly
Nepovinné zápasy po skončení základní části. Týká se pouze týmů, co nepostoupí do
playoffs, tzn. 2.A3 až 5.A3. Zájem o bowly týmy musí vyjádřit do 30.dubna a tento
zájem je závazný.
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Rada ČAAF buď po sezóně nebo v jejím závěru určí dvojice pro bowly. Rada dopředu
upozorňuje, že bowl může být jen jeden, případně žádný, pokud rozhodne, že k tomu
nejsou vhodné podmínky (například velké rozdíly mezi týmy, takže by vítěz byl znám;
příliš dlouhé vzdálenosti mezi týmy).
Termíny (vždy se zmiňují soboty)
Finále ČLAF A: 21.7.
Pozn.: pokud Panthers postoupí do semifinále EFL (rozhodne se 26.5.), tak se
přesune na
a) 14.7., pokud Black Hawks i Giants vypadnou z EFAF Cupu
b) 4.8., pokud Black Hawks nebo Giants nevypadnou z EFAF Cupu
Bowly: 14.7. (pravděpodobně)
Semifinále: 7.7.
1.kolo playoffs: 30.6.
Konec základní části: 16.6. (poslední zápasy A1 týmů: 9.6.)
Zahájení základní části: Postupně od A1 a A2 k A3. Začátek A3 pravděpodobně 14.4.
(záleží zejména na počtu volných týdnů). A1 a A2 týmy sezónu zahájí dříve,
dříve avizovaný začátek 24.3. již není nutný, je to na vůli týmů.
Nová pravidla pro sezónu 2012
Rukavice
Jejich barva již není ničím omezena.
Touchdown
Pokud se hráč s míčem dotýká země v endzóně nebo pylonu, postačuje aby míč
protnul rovinu goalline, lhosteno jestli mezi pylony, nad pylonem nebo vně pylonů.
Pokud toto hráč s míčem nesplní, tak skóruje touchdown pouze za podmínky, že míč
protnul rovinu goalline buď mezi pylony nebo nad pylonem.
Back
Definice backa byla mírně pozměněna. Dříve bylo pro backa nutné, aby byla při
pohledu z boku vidět mezera mezi backem a (nejbližším) linemanem. Nově postačí,
pokud nebude přesahovat přes pás (nejbližšího) linemana. Ano, rozdíl je tedy v zadku
linemana, i taková dokáží být pravidla…
Vyloučený hráč
Toto dříve v pravidlech chybělo a shodou okolností jsme i v rámci ČAAF řešili, jaký
je správný postup. Nově platí, že vyloučený hráč musí „opustit hřiště tak, že na něj
nemůže vidět a současně on nemůže být vidět z hřiště“. Je možné, že v rámci ČAAF
toto bude rozšířeno na všechny osoby, které lze vyloučit.
10vteřinový odečet
Pokud útok nebo obrana udělají foul, který přímo zastaví běžící čas (jde zejména o
false start nebo offside způsobící pohyb soupeře) a do konce poločasu zbývá méně než
jedna minuta, tak nefaulující tým má kromě přijetí faulu možnost navíc požádat o
odečtení deseti vteřin z game clocku (časomíry). Odečtu se faulující tým může
vyhnout, pokud mu zbývají timeout a použije jej.
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Pozn.: Pokud do konce poločasu bude zbývat 10 nebo méně vteřin a bude uplatněn
zmíněný odečet, tak tímto bude ukončen poločas.
12 hráčů
Dříve se rozlišovalo, zda-li rozhodčí flag hodili už před snapem (illegal substitution, 5
yardů) nebo až během hry (illegal participation, 15 yardů). Nově bude 12 hráčů vždy
jen za 5 yardů.
Illegal formation defense
I obrana již může vytvořit zakázanou formaci. Pouze při fiel goalu a samotná formace
spočívající ve třech hráčích těsně při sobě není jedinou podmínkou. Druhou
podmínkou je, že tito tři hráči hned po snapu atakují stejného hráče útoku.
Ačkoliv jde zjevně o faul srovnatelný s roughing the snapper, tak je trestán pouze pěti
yardy.
Intentional grounding I.
Už není nutné, aby hráč, na kterého míří hozený pass měl „rozumnou možnost míč
chytit“. Nově, pokud QB pod tlakem hodí míč do prostoru, kde je jeho receiver nebo
running back, tak je to postačující a nebude to grounding, i když bude receiver zády a
o passu nebude vědět.
Intentional grounding II.
Legálně groundnout (tzn. zahodit míč přes line of scrimmage, je-li nebo byl-li passer
mimo tackle box) již smí pouze hráč, který míč dostane jako první od snappera, čili
obvykle quarterback. Výjimka znamená, že už ani chytrý a pravidel znalý receiver při
neúspěšném reversu nemůže zahodit míč a tím negovat ztrátu yardů.
Bloky pod pasem – útok
Jakýmkoliv směrem smí blokovat:
- linemani nanejvýš 7 yardů od prostředního linemana (prakticky to tedy znamená
včetně tighenda, ale už ne wide receiveři)
- backs v tackle boxu. Tackle box je vymezen pěti yardy od snappera, QB, FB a RB se
tedy do něj vlezou určitě, případný hráč stojící jako „tightend z lajny“ je otázkou
rozestupů
mezi
hráči
Pouze směrem „ven“ (směrem od místa, odkud se snapovalo):
- linemani více něž 7 yardů od prostředního linemana
- backs mimo tackle box
- hráči v motionu
Prakticky tedy k zásadní změně nedošlo, při jakékoliv „normální“ formaci mohou
linemani včetně tightenda a running backs blokovat všemi směry, receiveři nesmí
blokovat „dovnitř“.
Bloky pod pasem – obrana
Všichni hráči smí blokovat pod pasem, dokud útok nezíská pět yardů. Není však
dovoleno pod pasem blokovat hráče, kteři mohou přijmout backward pass nebo
forward pass (a jsou před neutrální zónou). Praktický výklad tedy může být takový, že
pod pasem nelze blokovat receivery (i když je zjevné, že útok hraje run!) včetně
running backů jdoucích si pro pass. A ostatní hráče lze blokovat dokud útok nezíská
pět yardů.
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Bloky pod pasem – obecně
Pravidla o blocích pod pasem platí na celém hřišti a po celý down. Například při
reversu, který získá 20 yardů jsou stále různí hráči omezeni různým způsobem a může
se stát, že se jako blokaři mohou setkat hráči, kteří jeden nesmí blokovat pod pasem
„doleva“
a
druhý
„doprava“.
Každopádně stále platí, že zcela zakázané je blokování pod pasem při downech
s kickem a po turnoverech.
Nesportovní chování
Penalizace za nesportovní chování se nyní posuzuje de facto stejně jako personal faul.
Tedy 15 yardy (to nové není) a automatickým prvním downem, pokud se proviní
obrana (to nové je). Hlavní změnou ale je, že jde o live-ball faul a odměřování tedy
probíhá jako jakýkoliv jiný faul.
Praktickým příkladem může být například hráč domnívající se, že za krátko bude
skórovat touchdown a například pět yardů před endzónou začne dělat posměšné
posuňky na soupeře. Nově touchdown nebude platit a útok bude rozehrávat na 20
yardech.
Penalizace
Illegal batting a illegal kicking je nově jen za 10, místo dosavadních 15 yardů.
Česká pravidla
Před zahájením sezóny bude zveřejněn český překlad pravidel fotbalu. Nepůjde o
úplný překlad (pravidla nyní mají kolem 150 stran), rozsah bude jen asi poloviční.
Naopak bude u některých bodů doplněn o vysvětlující komentáře mající snahu
pravidlo více přiblížit českému čtenáři, který dosud s pravidly nikdy nemusel přijít do
styku.
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